Säljorganisationsutveckling
2 dagar
Hur du utvecklar din säljorganisation beror på vilket utgångsläge och vilken ambitionsnivå du har. Det
spelar egentligen ingen roll var vi börjar, alla vägar bär till Rom. Och Rom är i detta fall är att öka
intäkterna.
Frågan är hur du kommer till ditt Rom snabbast?
Var vi börjar beror på var du och din organisation be nner sig och hur vi snabbast fyller ditt syfte och
uppnår dina mål. Detta bestämmer vi tillsammans i början av utvecklingsprogrammet tillsammans en
workshop. För att medarbetarna själva ska inse hur de utvecklar sig som säljare och ta ansvar för det,
startar vi varje utvecklingsprogram med en kort presentation av programmet för säljarna i anslutning till
ett ”utvecklingssamtal”.
Vi är noga med att alla våra insatser ska leda till resultat. Vi vet att om resultat ska uppnås så behöver
utbildning gå från event till process. Det är först då det blir bestående beteendeförändringar. Under
dagarna hjälper vi er att sätta framgången i system och utveckla det beteende ni vill se i er organisation.
Del av kursinnehåll
TEORIER OCH MODELLER – Genom att hänga upp verkligheten på teorin och få modeller, får vi metoder
för utveckling och förståelse för säljprocessens nålsögon.
•
Säljteknik
•
Retorik
•
Kundpsykologi
SÄLJSTRATEGI – Ju bättre tanke desto bättre genomslag
•
Strategi
•
Taktik
•
Mål
•
Planering
STRUKTUR – Genom att ta reda på vad man gör när man lyckas kan framgången struktureras.
•
”ISO cert” av säljprocessen
•
”Best practis” av säljet
•
Identi era företagets gratisdiamanter
UPPLEVELSER – Vi lär och skapar insikt genom att uppleva och känna igen. Ju närmare verkligheten och
skarpa lägen vi kan skapa vid inlärning, desto bättre e ekt. Ex:
•
Sambesök
•
Interaktiv teater och Case
•
Utvecklingssamtal i samband med utvecklingsprogram
Målgrupp
Alla som är i behov eller har önskemål om att utveckla sin säljorganisation för att nå ökat resultat.
Förkunskaper
Vi arbetar på tre anpassningsnivåer:
•
Ingen anpassning – Vi genomför föreläsningar som helt baserar sig på våra koncept
•
Blandning mellan standardiserade upplägg
•
Helt anpassat
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